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1. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt. 
 

2. Events/arrangementer i Lejre VandSport 
a. Vi har i LVS afviklet fire ”kom-og-prøv” SUP events henover sommeren 

2018 og det har været en rigtig stor succes. Den første event (19. juni) var 
også dagen hvorpå vi stiftede LVS. Denne dag var 45-50 personer mødt op 
på Herslev Strand trods en voldsom vind på 16-18 m/s. Ved de 
efterfølgende to arrangementer i juli måned steg antallet af deltagere til 
henholdsvis 60-70 og 80-90 deltagere pr. gang, og ved det sidste 
arrangement afholdt d. 8. august vurderer vi at op imod ca. 100 nåede på 
vandet. Kendetegnet for deltagerne har været en kombination af børn, 
unge og voksne – særligt mange børnefamilier har været repræsenteret. 
 

b. Responsen på de succesfulde events har været enorm positiv og mange har 
hilst ”LVS-initiativet” velkommen og der er generelt stor opbakning til, at 
lave en forening med det brede udvalg af vandsportsaktiviteter. 

  
c. Grundet den store succes vil vi forsøge at arrangere yderligere to ”kom-og-

prøv” events, som vil blive lagt på hverdagsaftener sidst i august/start 
september. Datoer meldes ud via Facebook. 

 
3. Dialog med Kommunen 

a. Vi har en god løbende dialog med Lejre Kommune om ”LVS-initiativet” 
og kommunen har været behjælpelig ift. afklaring omkring events på 
Herslev Strand, ansøgning om dispensationer hos Kystdirektoratet m.v. 
I den seneste dialog med kommunen er vi blevet gjort opmærksomme på 
at man i efteråret vil begynde at se på en generel udvikling af området ved 
Herslev Strand. Det sker bl.a. på baggrund af LVS initiativet og det er 
positivt at kommunen har interesse i at se nærmere på udviklingen af 
Herslev Strand. Vi har selvfølgelig tilbudt at være med i processen såfremt 
der bliver behov herfor. 

 
4. Fondsansøgninger og midler 

a. Vi har søgt 875.000 kr. hos Nordea-fonden i forbindelse med fondens 
særlige pulje, Kyst-puljen, som bl.a. har et fokus på at aktivere de danske 
kyster og skabe flere aktive danskere på, ved eller i vandet. Projektet som 
der er søgt penge til ligner det tidligere projekt som blev annonceret på 



 
Facebook, men har dog en del justeringer ift. de konkrete faciliteter. Det 
skyldes primært adgangsforholdende ved Herslev Strand som er 
Natura2000 område. Vi har derfor arbejdet videre med et projekt i mindre 
skala rent facilitetsmæssigt, men med stort fokus på udstyr/grej til at kunne 
lave aktiviteter. Projektet har også fokus på at aktivere skoler, institutioner 
og andre mulige samarbejdspartnere igennem et 2-årigt forløb. 
Vi har også været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden som er meget 
positive overfor projektet. Fonden bliver dog først relevant at få med når 
det bliver muligt at bygge en reel facilitet. 
 

b. Såfremt vi modtager de 875.000 kr. vil der være mulighed for at investere i 
en lang række udstyr, som gøre følgende aktiviteter tilgængelig for 
medlemmer; SUP, vinterbadning, fiskeri, UV-jagt, åbent vand svømning 
og udforskning af dyreliv. Dertil er der budgetterede udgifter til etablering 
af en minimalistisk klubfacilitet ved fx indkøb af containere som beklædes 
med træ og indrettes som klubfacilitet. Sidstnævnte er dog også afhængig 
af om Kystdirektoratet og Lejre Kommune godkender vores ansøgning om 
dispensation for strandbeskyttelseslinjen. 
Der forventes svar på ansøgningen ultimo oktober og såfremt der er en 
positiv tilbagemelding vil vi forsøge at starte vinterbadning op allerede i 
vinteren 2018-2019. 

 
c. Såfremt vi ikke modtager en bevilling fra Nordea-fonden vil vi til en start 

blive nødsaget til at nedskalere vores ambitioner med LVS. Det betyder 
dog ikke, at vi ikke vil arbejde for at skabe mere vandsportsaktivitet, men 
vi vil skulle starte ud i mindre skala og søge midler hos andre fonde og 
Lejre Kommune. 

 
5. Frivillige og kompetencer 

a. Da vi er en nystartet forening søger vi naturligvis flere frivillig som kan 
hjælpe til med at udvikle foreningen. Det kan være alt fra den som ønsker 
at arrangere en fælles gåtur langs vandet til den som gerne vil træne i hård 
vind på vandet. Alle kan være med. Vi vil også rigtig gerne have flere med 
som har kompetencer inden for de vandsportsaktiviteter vi til en start har 
lagt vægt på i LVS. Såfremt midlerne fra Nordea-fonden går hjem er der 
brug for flere hænder til at løfte opgaver i foreningen til glæde for såvel 
medlemmer som ikke-medlemmer. 

 
6. Hjemmeside og kommunikation 

a. Vi har oprettet hjemmesiden: www.lejrevandsport.dk. 
Hjemmesiden vil primært fungere som en statisk side med information om 
foreningen, aktiviteterne, bestyrelse og indmeldelse. Den daglige dialog og 
kommunikation vil foregå via foreningens Facebook gruppe: Lejre 
VandSport. 

 
7. Eventuelt? 

a. Ingen punkter til eventuelt 


